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У нашому університеті успішно діє система доуніверситетської підготовки, основними
завданнями якої є підготовка абітурієнтів до ЗНО, адаптація слухачів до майбутнього
навчання вже у якості наших студентів, забезпечення прийому на перший та старші курси
найбільш обдарованої і підготовленої молоді.
У НТУ «ХПІ» діє Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, який об’єднує
розвинену мережу навчальних підрозділів для надання освітніх послуг з підготовки до
вступу. Сьогодні ми надаємо абітурієнтам можливість вибору підрозділу для навчання
(підготовчі курси, елітарні школи, підготовче відділення), форми навчання (денна, вечірня,
заочна, дистанційна), кількості і переліку дисциплін (обов’язкові, профільні, додаткові
розвиваючі), тривалості навчання (від 3 до 8 місяців) і пропонуємо доступну вартість та
зручний графік оплати.
Заняття за денною формою проводяться вдень у суботу і неділю, за вечірньою формою – у
будні 2 або 3 рази на тиждень. На дворічних курсах (в основному для учнів 10 класів)
заняття проводяться раз на тиждень.
Сьогодні є унікальна можливість навчатись на дистанційних підготовчих курсах, де
відбувається он-лайн спілкування учня з викладачем. Контрольні роботи учнів заочної та
дистанційної форм рецензуються, їм надаються індивідуальні консультації та методична
допомога.
Елітарні школи працюють з метою профільної підготовки для вступу та навчання на
відповідних факультетах: автоматики та приладобудування, електромашинобудівному і
електроенергетичному (школа «Пріоритет»), комп’ютерних і інформаційних технологій
(«Політехнік»), транспортного машинобудування («Автомобіліст») та інші.
На підготовчому відділенні навчання проводиться за денною формою 5 днів на тиждень
протягом 30 навчальних тижнів. Слухачі з інших міст та селищ забезпечуються гуртожитком.
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До переліку дисциплін підготовки входять українська мова і література, російська мова і
література, математика, фізика, хімія, англійська мова, історія України, біологія,
інформатика, креслення та інші. Вибір дисциплін – за власним бажанням.
Крім цього, Правилами прийому до НТУ «ХПІ» тільки випускникам підрозділів
доуніверситетської підготовки надається важлива конкурсна пільга: їм за результатами
підсумкової атестації до суми конкурсних балів додається до 20 балів при вступі на навчання
на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки.
Реалізувати свої творчі досягнення у науках наші талановиті абітурієнти мають можливість
на науково-технічних конференціях доуніверситетської молоді «Молодь, наука, технології»,
які вже 10 років щорічно проводяться в університеті.
Навчання в підрозділах доуніверситетської підготовки – можливість для сьогоднішніх
школярів ознайомитись з унікальним університетським кампусом, умовами навчання,
кафедрами, майбутніми спеціальностями, відчути творчу і доброзичливу атмосферу в
багатотисячній сім’ї політехніків.
Отже, Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки НТУ «ХПІ» запрошує школярів,
гімназистів і ліцеїстів випускних класів, студентів випускних курсів технікумів, коледжів,
професійно-технічних училищ, а також випускників минулих років на навчання на підготовчих
курсах, підготовчому відділенню та в елітарних школах.
Якісна підготовка до вступу є запорукою отримання вами класичної вищої освіти в нашому
університеті і ваших майбутніх успіхів у житті!


